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دانلود و نصب
جهت دانلود و نصب اپلیکیشن موبایل زبان آموزان روی لینک زیر کلیک کنید یا  QRCodeرا اسکن
نمایید:

لینک مستقیم:

https://lims.nscom.ir/download/apps/ir.nsc
om.lims.student.apk

لینک کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ir.nscom.lims.stud
ent
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ورود به اپلیکیشن
جهت ورود به اپلیکیشن کدملی خود را وارد نموده و کلید ورود را لمس کنید یا جهت ورود با بارکد،
کلید ورود با بارکد را لمس نمایید:

سپس از شما مجوز دسترسی به دوربین پرسیده می شود که باید گزینه  Allowرا انتخاب نمایید:

اکنون دوربین گوشی را در فاصله  15سانتیمتری از بارکد آموزشگاه نگه دارید تا بصورت خودکار وارد
اپلیکیشن شوید.
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ورود و بازیابی رمز عبور
در صورتی که در چند آموزشگاه ثبت نام هس تید یا آموزشگاه شما چند شعبه ای است ،شعبه یا
آموزشگاه مورد نظر را انتخاب نمایید
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سپس نام کاربری که از آموزشگاه دریافت کرده اید مانند ( )3940001را وارد نموده و کلمه عبور خود را
نیز وارد کنید و کلید ورود را لمس نمایید:

و درصورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید از طریق کلید "رمز را فراموش کرده اید؟" اقدام به
بازیابی کلمه عبور خود کنید.
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صفحه اصلی
صفحه اصلی اپلیکیشن از سه بخش اسالیدر،اطالعات کلی و نمودار رشد تشکیل شده.

صفحه اصلی

الف) اسالیدر
اسالیدر های آموزشگاه در این بخش به شما نمایش داده می شود.
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ب) اطالعات کلی
این قسمت از سه بخش تشکیل شده:

 -1جلسه بعدی:
در این قسمت جلسه بعدی که شما باید سرکالس حاضر شوید نمایش داده می شود که با
لمس این گزینه می توانید جزئیات جلسه بعد مانند تاریخ و ساعت و تکالیف جلسه بعد خود
را مشاهده نمایید
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 -2غیبت ها:
در این قسمت تعداد غیبت های شما در ترم جاری نمایش داده می شود و با لمس این گزینه
می توانید جزئیات غیبت ها و تأخیر های خود را در ترم جاری مشاهده نمایید.
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 -3وضعیت مالی:
در این قسمت وضعیت مالی زبان آموز نمایش داده می شود و شما با لمس این گزینه می
توانید جزئیات پرداخت خود را مشاهده نمایید.

ج) نمودار رشد
در این قسمت میانگین نمرات مهارت ها بصورت درصدی نمایش داده می شود که این قسمت
درصورت باال بودن تعداد مهارت های قابلیت اسکرول دارد.
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تقویم آموزشی
جهت مشاهده تقویم آموزشی ترم جاری گزینه تقویم آموزشی را لمس نمایید:

در این قسمت کلیه جلسات کالس های ترم جاری زبان آموز نمایش داده می شود و بصورت
پیشفرض جلسات آینده(جلساتی که هنوز فرا نرسیدند) نمایش داده می شود.
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در تقویم آموزشی زبان آموز می تواند تکلیف و سایر جزئیات جلسه بعدی خود را ببیند و وضعیت
حضور و غیاب ،تأخیر ،تکلیف و نمرات کالسی جلسات قبل خود را نیز مشاهده کند.
جهت مشاهده جلساتی قبلی در ترم جاری گزینه نمایش رویدادهای گذشته را فعال نمایید

همان گونه که در تصویر باال مشاهده می کنید جلساتی که حضور و غیاب آن ها انجام نشد به رنگ
خا کستری ،و جلساتی که حضور و غیاب آنها انجام شده در صورتی که زبان آموز در آن جلسه بدون
تأخیر حاضر بوده به رنگ سبز ،جلساتی که زبان آموز تأخیر داشته به رنگ نارنجی (میزان تأخیر به
دقیقه سمت چپ نمایش داده می شود) و جلساتی که زبان آموز غایب بوده به رنگ قرمز نمایش داده
می شوند.
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در هر آیتم تقویم آموزشی گزینه های زیر نمایش داده می شوند:
-

خط اول :تاریخ جلسه
خط دوم :ساعت برگزاری جلسه به همراه نام کالس
خط سوم :مکان برگزاری به همراه نام استاد
خط چهارم :نوع جلسه

و در سمت چپ آیتم ها گزینه جزئیات را مشاهده می کنید که با لمس این گزینه می توانید تکالیف و
نمرات کالسی آن جلسه را مشاهده بفرمایید:
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پیام های سیستمی
پیام هایی که از سوی آموزشگاه برای زبان آموز ارسال می شود را در این قسمت می توانید مشاهده
بفرمایید .برای مشاهده این قسمت گزینه پیام های سیستمی را لمس کنید:

ضمنا ً متن پیام های سیستمی قابلیت انتخاب و کپی کردن نیز دارند.
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منوها و پروفایل
جهت مشاهده منو های برنامه کلید منو را لمس نمایید:
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قسمت پروفایل

در این قسمت نام زبان آموز به همراه تصویر و کد زبان آموزی(نام کاربری) نمایش داده می شود .شما
با لمس این قسمت وارد قسمت پروفایل می شوید و می توانید رمز عبور و تصویر پروفایل خود تغییر
دهید:
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پیام رسان
از این قسمت می توانید برای اساتید و همکالسی های خود پیام ارسال کنید:
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ثبت نام فوق برنامه
از این قسمت می توانید کالس های فوق برنامه را مشاهده و در جلسات آنها ثبت نام نمایید .ابتدا
ترم و کالس مورد نظر را انتخاب کنید و کلید مشاهده فوق برنامه را لمس کنید تا لیست کالس های
فوق برنامه نمایش داده شود:

سپس کالس فوق برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید تا لیست جلسات کالس نمایش داده شود

با لمس کردن کلید "ثبت نام"

می توانید در جلسه ثبت نامه کنید یا با در صورتی

که در جلسه ثبت نام هستید با لمس کلید "انصراف"
16

 ،ثبت نام خود را لغو نمایید.
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انتخاب واحد (ثبت نام در کالس)
از این قسمت می توانید در کالس ثبت نام نموده و شهریه کالس را بصورت آنالین پرداخت نمایید با
لمس کلید برن امه هفتگی می توانید برنامه هفتگی کالس را مشاهده نمایید و درصورتی که مایلید در
کالس ثبت نام نمایید ،کلید ثبت نام را لمس کنید.
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در صورت لمس کردن کلید ثبت نام صفحه زیر نمایش داده می شود:

در صورتی که قبال ً کد تخفیف از آموزشگاه دریافت کرده اید می توانید کلید "ثبت کد تخفیف"
را لمس کنید و کد تخفیف را وارد نموده و کلید تأیید را لمس کنید.
کلید تأیید و ادامه ثبت نام را لمس کنید تا به درگاه پرداخت فرستاده شوید و هزینه ثبت نام را
پرداخت نمایید.
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پرداخت آنالین
از این قسمت می توانید بدهی ها را بصورت آنالین پرداخت نمایید:

ابتدا مواردی که مایل به پرداخت آنها هستید را انتخاب نمایید تا کلید پرداخت فعال شود سپس کلید
پرداخت را لمس کنید و منتظر بمانید تا به درگاه پرداخت منتقل شوید ،درصورتیکه پرداخت موفقیت
آمیز باشد پیغام زیر به شما نمایش داده خواهد شد:
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برنامه هفتگی
از این قسمت می توانید برنامه هفتگی کالس های ترم جاری خود را مشاهده نمایید:
-

عنوان :روز هفته
ردیف اول :نام دوره
ردیف دوم :ساعت برگزاری
ردیف سوم :مکان برگزاری
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کارنامه
از این قسمت می توانید نمره میانترم و نمرات پایانی خود را مشاهده نمایید و همچنین می توانید
کارنامه خود را نیز مشاهده و در گالری ذخیره کنید یا با دیگران به اشتراک بگذارید:
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جهت مشاهده کارنامه کلید دانلود را لمس کنید تا کارنامه دانلود شود .پس از دانلود کارنامه ،کلید
دانلود تبدیل به کلید ذره بین می شود و با لمس آن می توانید کارنامه خود را مشاهده نمایید:

جهت ذخیره کارنامه در گالری می توانید کلید ذخیره را لمس کنید.
جهت به اشتراک گذاری کارنامه می توانید کلید اشتراک گذاری را لمس کنید.
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سوابق آموزشی
در این قسمت می توانید لیست کالس هایی که قبال ً به پایان رسانده اید به همراه کلیه جزئیات آن
اعم از نمرات کالسی و پایانی ،کارنامه ،سوابق آموزشی و ...را مشاهده نمایید .برای مشاهده جزئیات
یکی از کالس ها را لمس کنید تا پاپ آپ سمت چپ باز شود .کلید های موجود در این پاپ آپ شامل
غیبت ها و تاخیرها ،کارنامه و تقویم آموزشی قبال ً توضیح داده شده ،در ادامه به بررسی کلید نمرات
کالسی می پردازیم.
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با لمس کلید “نمرات کالسی” می توانید نمودار نمرات این کالس را مشاهده نمایید:

24

فهرست

فایل های آموزشی
با لمس کردن این منو لیست کالس هایی که برای آن ها فایل آموزشی ثبت شده نمایش داده می شود
و با لمس کردن هر کالس لیست جلساتی که برای آن ها فایل آموزشی ثبت شده نمایش داده می
شود.

در ردیف اول کلیه فایل های آموزشی که توسط استاد برای این کالس قرارداده شده را می توانید
مشاهده کنید و در سایر جلسات فایل های آموزشی استاد را به تفکیک جلسه به همراه سایر فایل
های آموزشی که توسط آموزشگاه ثبت شده می توانید مشاهده کنید.
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درصورتی که جلسه ای هنوز شروع نشده کنار آن عالمت قفل است و درصورتی که مجوز نمایش آن
ها از سوی آموزشگاه وجود نداشته باشد نمی توانید آن ها را مشاهده نمایید:
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در تصویر سمت راست کلیه فایل های استاد نمایش داده شده ،است ،با فعالسازی گزینه دانلود
خودکار ،فایل ها بصورت خودکار دانلود می شوند.
در تصویر سمت چپ جلسه اول انتخاب شده ،که فایل های استاد که مربوط به جلسه اول است (سه
فایل آخر که نام ندارند) را می توانید مشاهده نمایید و عالوه بر آن فایل هایی که توسط آموزشگاه برای
این جلسه ثبت شده نیز در این قسمت قابل مشاهده است.
* نکته  :1درصورتی که برنامه را  Clear Dataکنید یا برنامه را حذف کنید و مجدد نصب کنید،
کلیه فایل هایی که دانلود کردید حذف می شوند و باید مجدد آن ها را دانلود کنید.
* نکته  :2فایل های آموزشی فقط از طریق اپلیکیشن قابل مشاهده هستند و شما نمی توانید
آن ها را در از طریق برنامه دیگری (مانند گالری گوشی) مشاهده کنید.
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نظرسنجی
نظرسنجی آموزشگاه ،اساتید و کارمندان می تواند از طرف آموزشگاه فعال شود و درصورت فعال بودن
آنها شما می توانید این نظرسنجی ها را انجام دهید.

نظرسنجی آموزشگاه
این نظرسنجی راجع به محیط آموزشگاه می باشد ،ابتدا به سواالت نظرسنجی پاسخ دهید سپس کلید
"تیک" را لمس کنید تا نظرسنجی ثبت شود.
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نظرسنجی کارمندان  -نظرسنجی اساتید
این نظرسنجی ها هم راجع به اساتید و کارمندان آموزشگاه می باشد .ابتدا کارمند  -استاد مورد نظر را
انتخاب نمایید سپس به سواالت نظرسنجی پاسخ دهید:
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ضمنا ً درصورتی که آموزشگاه برای نظرسنجی توضیحاتی درج کرده باشد می توانید آن را در باالی صفحه
نظرسنجی مشاهده نمایید و با لمس کردن کلید "نمایش بیشتر" ،توضیحات را بصورت کامل مشاهده
کنید:

پس از انجام نظرسنجی کلید "تیک" را لمس کنید تا پیغام تصویر سمت چپ به شما نمایش داده شود.
سپس تأیید را بزنید تا به صفحه انتخاب استاد-کارمند بازگردید و نظرسنجی را برای کارمند-استاد بعدی
انجام دهید.
*نکته :دقت کنید که بعد از انجام هر نظر سنجی ،آن نظرسنجی دیگر قابل ویرایش نیست و
به شما نمایش داده نمی شود پس در صحیح وارد کردن نظرسنجی قبل از زدن کلید تأیید دقت
فرمایید.
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به روزرسانی
جهت به روزرسانی برنامه یا مشاهده ورژن جاری برنامه درصورت به روز بودن می توانید این منو را
لمس نمایید (دقت کنید که برای بروزرسانی باید اپلیکیشن کافه بازار روی گوشی شما نصب باشد).

خروج
در صورتی که گزینه "خروج" در باالی منو ها را لمس نمایید از برنامه خارج می شوید و برای ورود مجدد
به برنامه باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید .درصورتی که نمی خواهید هنگام ورود مجدد
صفحه الگین را مشاهده کنید از کلید خروج استفاده نکنید و با لمس کردن دوبار پشت سر هم کلید
بازگشت از برنامه خارج شوید.

با تشکر از توجه شما.
این فایل آموزشییییی بعد از اضییییافه سییییازی امکانات جدید به اپلیکیشیییین بروز می شییییود .شییییما می توانید
آخرین نسخه را با کلیک روی کلید زیر دریافت نمایید:

دریافت
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